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بسم هللا الرحمن الرحیم

ترجمه وتفسیر سورۀ ُج ُمعَة
سورۀ جمعه در مدینۀ منوره نازل شده ودارای یازده آیه ودو رکوع می باشد.

وجه تسمیه:
این سوره بدین سبب که دربرگیرنده فرمان اجابت نداء برای نماز جمعه است« ،جمعة»
مسمی شده است .

فضیلت سورۀ:
ابن عباس و ابوهریره (رض) در بیان فضیلت این سورۀ روایت کرده اند که :رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم در نماز جمعه اکثرا ً این دو سوره یعنی سورۀ «جمعه» و سورۀ
«منافقین» را میخواندند.

تعداد آیات کلمات وحروف سورۀ:
سورۀ دارایی جمعه  11آیه 177 ،کلمه و 767حرف می باشد ( .البته بادر نظرداشت
نظریات مختله علماء در این بابت).

محتوی سورۀ ُج ُم َعه:

ـ طوریکه در فوق یاد آور شدیم ؛ این سوره در مدینۀ منوره نازل شده است و جنبۀ
تشریع را مورد بررسى قرار مىدهد.
محور اساسی سوره عبارت است از احکام «نماز جمعه» که هللا تعالی آنرا بر مؤمنان
فرض کرده است.
ـ سورۀ جمعه در ابتداء بعثت خاتم پیامبران ،حضرت محمد بن عبد ّللا صلى ّللا علیه
و سلم را مورد بررسى قرار داده ،و توضیح داده است که بعثت رسول اکرم رحمتى
است که از جانب هللا تعالی به وسیلۀ او عرب و بشریت را از تاریکى شرک و گمراهى
نجات داد ،و به وسیلهى او به انسانیت و بشریت فضل و کرم عطا کرد؛ چون بشریت
مدتها در تاریکى دست و پا مىزد و رسالت حضرت محمد براى امراض بشریت
سرگردان مرهم و داروى شفابخش و نجات بود.
ـ بعد از آن موضوع یهود و انحراف آنها از شریعت هللا تعالی را مورد بحث قرار داده
است.
آنها مکلف بودند به احکام تورات عمل کنند اما از آن رو برتافتند و آن را پشت گوش
نهادند.
درین سوره آنها را به االغى تشبیه کرده است که بارى بزرگ از کتب پرسوده را به
دوش دارند ،اما جز سنگینى و خستگى چیزى از آن عایدش نمىشود ،که این نهایت
شقاوت و بدبختى است.
ـ سورۀ جمعه بعد از آن به بحث دربارۀ احکام «نماز جمعه» پرداخته است و مؤمنان
را فرا مىخواند که به شتاب به سوى اقامهى نماز جمعه رهسپار شوند .و در موقع آذان
و نداى نماز جمعه ،معامله و خرید و فروش را بر آنان حرام کرده است و مؤمنان را از
غافل شدن از نماز به وسیلۀ مشغول گشتن به تجارت و لهو ،برحذر داشته است .در
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خاتمه مؤمنان را برحذر داشته است که مانند منافقان به تجارت مشغول شده و نماز را
فراموش کنند و یا با سستى و سنگینى نماز را اقامه کنند (.صفوة التفاسیر :محمد علی
صابون )

ُج ُمعه:

جمعه (با ضم جیم و ضم میم یا با ضم جیم و سکون میم) نام روز هفتم از ایام هفته در
جنتری مسلمانان بشمار میرود.

جمعه در لغت:
به هفته و جمع شدن راگویند.
ودر اصطالح شرعی :به اجتماع مردم ( مسلمانان ) در روز جمعه برای انجام نماز
جمعه وخود نماز نیز جمعه گویند.
قبل از ظهوردین مبین اسالم به روز جمعه روز عروبه یعنی روز رحمت می گفتند.
جمع ج ْمعات وجمعات وجمعات وجمع  :أسبوع « قضینا جمعة كاملة فی القریة ؛ سپری
کردیم جمعۀ کامل را در قریه».

ال ُج ُمعَة :

ـ آخر أیام األسبوع  ،یأتی بعد الخمیس ،ویلیه السبت ،وهو یوم یجمع المسلمین فی الجوامع
ت علیه ال َّ
» خیر ْیو ٍم طلع ْ
صالة م ْن ْیوم
ش ْمس ْیوم ْالجمعة » ( حدیث )  « ،إذا نودی لل َّ
ْالجمعة فاسْع ْوا إلى ذ ْكر هللا» .
الجمعه که درین جا با پیشوند الف والم تعریفه ( ال ) که در انگلیسی مساوی به کلمه ء
(  )Theاست در واقعیت نام روز مشخص ومعین است در هفته ،که بعد از روز پنج
شنبه یعنی ( خمیس ) وبه تعقیب آن روز شنبه یعنی ( سبت ) است.
و پروردگار با عظمت وتوانا ما برای ما مسلمانان امری میکند که وقتی به نماز جمعه
خوانده شدید به ذکر هللا تعالی سعی کند وامور دنیوی ،خرید وفروش را کنار بگذارد.
و روز جمعه بهترین روز و سرور روزها میباشد و این فضیلت لطف و رحمت الهی بر
بندگان است تا در این راستا به عبادت خدای خود بیشتر مشغول شده از ثواب و پاداش
بیشتر و ویژه بهرهمند گردند.
پروردگار با عظمت ما روز جمعه را به یهود و نصاری عرضه داشت تا در آن به
عبادت و نماز و تکریم حق تعالی مشغول شوند ولی آنها قدر این موهبت را ندانستند و
به روزهای شنبه و یکشنبه متمایل شدند و خداوند این روز را به أمت محمد مصطفی
صلی هللا علیه وسلم ارائه نمود .که با تکریم خاصی استقبال کردید .
همانطوریکه جمعه قبل از شنبه و یکشنبه میباشد به همین صورت نیز این أمت بر آنها
برتر گشته و پیشی جسته است.
حضرت أبوهریره (رض) روایت کرده که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمودند« :ن ْحن
سابقون ی ْوم ْالقیامة بیْد أنَّه ْم أوتوا ْالكتاب م ْن قبْلنا ث َّم هذا ی ْومه ْم الَّذي فرض
ْاْلخرون ال َّ
علیْه ْم ف ْ
ّللا فالنَّاس لنا فیه تب ٌع ْالیهود غدًا والنَّصارى ب ْعد غدٍ».
اختلفوا فیه فهدانا َّ
(صحیح) :بخاري (ش876و896و / )3486مسلم (ش / )2018-2015نسایی (شماره  )1367از
طریق (عبدالرحمن بن هرمز وطاوس یمانی وابوصالح السمان) روایت کردهاند« :عن أبا هریرة رضي الله عنه أنه
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سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول نحن اآلخرون السابقون یوم القیامة بید أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم
هذا یومهم الذي فرض علیهم فاختلفوا فیه فهدانا الله فالناس لنا فیه تبع الیهود غدا والنصارى بعد غد« ».ما
(امتی از لحاظ زمانی) آخر و (و از لحاظ مقام و منزلت در نزد خداوند) پیشگام و سبقت-
گیر هستیم ،غیر این است که آنان (یعنی؛ یهود و نصاری) قبل از ما به آنها کتاب داده
شد و ما بعد از آنها کتاب را دریافت کردیم ،و در این روز (جمعه) خداوند بر آنها (
نماز و عبادت را) فرض نمود و در آن به اختالف پرداختند ولی خداوند ما را به روز
جمعه هدایت کرد؛ پس مردمان (ادیان دیگر) تابع ما هستند (چون بعد از جمعه عید می-
گیرند) و برای یهود فردا و برای نصاری پس فردای آن است.».
ّللاُ ع هَن ا ْل ُج ُمعَ هة َم ْن ك َ
ّللا ج أ َ َ
َان
سو ُل َ ه
همچنان حذیفه (رض) روایت کرده که« :قَا َل َر ُ
ض َل َ
ت َوك َ
قَ ْبلَنَا فَك َ
ّللاُ هل َی ْو هم
س ْب ه
َان هللنَ َ
َان هل ْل َی ُهو هد َی ْو ُم ال َ
ّللاُ هبنَا فَ َهدَانَا َ
ارى َی ْو ُم األ َ َح هد فَ َجا َء َ
ص َ
اآلخ ُر َ
ون هم ْن أ َ ْه هل
سبْتَ َواأل َ َح َد َو َك َذ هلكَ ُه ْم تَبَ ٌع لَ َنا یَ ْو َم ا ْل هقیَا َم هة نَحْ ُن ه
ا ْل ُج ُمعَ هة فَ َجعَ َل ا ْل ُج ُمعَةَ َوال َ
االو َ
ق».
ال ُّد ْنیَا َو ّ
ى لَ ُه ْم قَ ْب َل ا ْل َخالَئه ه
لون َی ْو َم ا ْل هق َیا َم هة ا ْل َم ْق هض ُّ
(صحیح) :مسلم (ش2019و / )2020نسایي (ش / )1368ابن ماجه (ش )1083از طریق (سعد بن
طارق وابومالک االشجعی) روایت کردهاند« :عن ربعی بن حراش عن حذیفة قال :قال رسول الله ج». ... :
«پیامبرصلی هللا علیه وسلم فرمودند :خداوند روز جمعه را از امتهای قبل از ما (به
سبب سرکشی و عصیان) محروم کرد و روز شنبه را به یهود و روز یکشنبه را به
نصاری داد .پس خداوند آنرا برای ما قرار داد و ما را به سوی روز جمعه هدایت
فرمود ،پس (ترتیبش را) جمعه ،شنبه و یکشنبه قرار داد و به همین صورت نیز آنها در
روز قیامت بعد از ما هستند .ما در اهل دنیا آخرین (أمت) هستیم و در روز قیامت از
سابقین و پیشیگیرانی هستیم که قبل از (دیگر) آفریدگان حسابرسی میشوند».
ابن بطال گفته :بر یهود و نصاری روزی از جمعه فرض گردید و انتخاب آن جمعه به
خودشان واگذار شد تا شریعت و قوانین دینشان را در آن اقامه کنند ولی آنها در اینکه
کدامین روز باشد اختالف کردند و هدایت نیافتند تا روز جمعه را انتخاب کند(.ابن حجر،
فتح البارى) .355/2 ،

امام نووی نیز در این زمینه چنین گفته است :امکان دارد که صراحتا ً به انتخاب روز
جمعه امر شده باشند و آنها اختالف کرده که آیا تعیین جمعه الزم است یا حق تبدیل آن
به روز دیگر را دارند پس اجتهاد کردند و خطاء کردند(.ابن حجر ،فتح الباری).355/2 ،
س َٰم َٰوت وما في أٱأل أرض أٱلملك أٱلقدُّوس أٱلعزیز أٱلحكیم»١
«یسبح َّّلِل ما في ٱل َّ
«آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است خداوند را تسبیح میگوید» اعم از ناطق یا
جامد آنها ،به زبان حال یا به زبان قال.
تفسیر تسبیح گفتن آنها در اول سورۀ «حدید» گذشت » ْالملك ْالقدُّوس ْالعزیز ْالحكیم »
«ملک» :یعنی فرمانروا.
«قدوس» :یعنی ذاتی که ازهرگونه نقصی پاک و منزه و به صفات کمال موصوف است.
«عزیز» :یعنی غالب و
حکیم :یعنی فرزانه و با حکمت.
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روز اول هفته جمعه است نه شنبه:

ّللا علیْه وسلَّم یقول ن ْحن
ّللا صلَّى َّ
ّللا ع ْنه أنَّه سمع رسول َّ
« عن أبی هریْرة رضی َّ
ْ
َّ
سابقون ی ْوم ْالقیامة بیْد أنَّه ْم أوتوا الکتاب م ْن قبْلنا ث َّم هذا ی ْومه ْم الذی
ْاْلخرون ال َّ
فرض علیْه ْم ف ْ
ّللا فالنَّاس لنا فیه تب ٌع ْالیهود غدًا والنَّصارى ب ْعد غ ٍد » .
اختلفوا فیه فهدانا َّ
(صحیح بخاری،حدیث 827 :و صحیح مسلم ،حدیث)1413 :ابوهریره رضی هللا عنه
می فرماید که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمودند :ما(امت اسالمی ،در دنیا از همه)
آخرتر آمده ایم ولی در قیامت از همه جلوتر از ما حساب وکتاب گرفته می شود،این
واضح است که به آنها(یعنی یهود و نصاری) قبل از ما(امت اسالمی) کتاب داده شده
است ،سپس این روز (جمعه) همان روزشان بود که (ازجانب هللا متعال؛ تعظیم آن) بر
آنها فرض قرار داده شده بود ولی آنان (یهود و نصاری در تعیین و انتخاب این روز)
اختالف نمودند ،هللا متعال ما را بسوی این (روز) هدایت نمود و دیگر مردم تابع و دنبال
روی ما اند (روز) یهودیها فردا (که شنبه است) می باشد و (روز) نصرانی ها پس فردا
(که یک شنبه است) می باشد.
ابن حجر عسقالنی رحمه هللا در توضیح وتشریح ،این حدیث چند مسأله استنباط و
برداشت نموده که یکی از آنها این است که روز (جمعه) از نظر شرعی روز اول هفته
است  ،در این باره به گفتار ابن حجر رحمه هللا توجه فرماید که ایشان می فرمایند:
عا  ،ویدل على ذلک تسْمیة ْاألسْبوع کله جمعة ».یعنی :
« وأ َّن ْالجمعة أ َّول ْاألسْبوع ش ْر ً
و(مسأله دیگری که از این حدیث استنباط می شود این است) که روز جمعه از نظر
شرعی روز اول هفته است ،ودلیل دیگر این مطلب این است که (صحابه رضی هللا
عنهم) به کل هفته (نیز) جمعه می گفتند.

فضیلت روز جمعه:
روز جمعه روزی بزرگ است و از بزرگترین روزهای دنیا و ارزشمندترین روزهای
هفته محسوب میگردد ،پس با توجه به اینکه خداوند آن را بزرگ شمرده ،الزم است که
به عنوان روزی بزرگ از آن استقبال بعمل اید ،و کارهای نیک و صالح را در آن انجام
داد و از تمامی گناهان پرهیز نمود وصلوات فراوانی بر پیامبر صلی هللا علیه وسلم در
این روز فرستاد.
درمقام ومنزلت روز جمعه در حدیثی آمده است« :خیر یوم طلعت علیه الشمس ،یوم
الجمعة ،فیه ُخلق آدم ،وفیه أُدخل الجنة ،وفیه أُخرج منها ،وال تقوم الساعة إال فی یوم
الجمعة » (مسلم  ،احمد و ترمذی آنرا روایت کردهاند() .بهترین روزی که آفتاب در آن
طلوع کرده روز جمعه است ،در روز جمعه آدمعلیه السالم خلق شده ،و در روز جمعه
وارد جنت شد  ،و در روز جمعه بود ازکه از جنت بیرون شد ،و در روز جمعه قیامت
برپا میشود).
و ابولبابه بدری( رض ) روایت کرده که پیامبرصلی هللا علیه وسلم فرمود« :سید األیام
یوم الجمعة ،وأعظمها عند هللا تعالى ،من یوم الفطر ،ویوم األضحى(»...روز جمعه نزد
خداوند از بزرگترین روزها محسوب میگردد و از روز عید فطر و قربان نیز بزرگتر
است) .احمد و ابن ماجه آنرا روایت کردهاند ،و عراقی در خصوص آن گفته که سندش
حسن است.
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ودر حدیثی از ابوهریر( رض ) روایت شده که پیامبرصلی هللا علیه وسلم فرمود:
«من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ،ثم راح فی الساعة األولى ،فكأنما قرب بدنة ،ومن
راح فی الساعة الثانیة ،فكأنما قرب بقرة ،ومن راح فی الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ً
أقرن ،ومن راح فی الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ،ومن راح فی الساعة الخامسة
فكأنما قرب بیضة ،فإذا خرج اإلمام حضرت المالئكة یستمعون الذكر».
(کسی که در روز جمعه غسلی مانند غسل جنابت و با همان صفات و شرایط انجام دهد،
سپس به سوی مسجد برود مثل این است که یک شتر را در راه خدا قربانی کرده باشد،
کسی که در ساعت دوم به مسجد برود ،مثل این است که یک گاو را صدقه کرده باشد،
کسی که در ساعت سوم به مسجد برود ثوابش مثل این است که یک قوچ شاخدار را
قربانی نموده باشد و کسی که در ساعت چهارم به مسجد برود ثوابش مثل این است که
یک مرغ را صدقه داده باشد ،کسی که در ساعت پنجم برود مانند این است که یک تخم
مرغ را صدقه داده باشد ،همینکه امام در مسجد ظاهر گردید ،فرشتگان حاضر میشوند
و به ذکر و دعا ومطالب خطبه گوش فرا میدهند)( .مالک و بخاری آن را روایت
کردهاند).
یم
س هم َ ه
به ْ
الر هح ه
الرحْ َم هن َ
ّللا َ

به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
ُّوس ا ْلعَ هز هیز
اوا ه
س هبّ ُح ه َ ه
یُ َ
ّلِل َما فهي ال َ
ض ا ْل َم هل هك ا ْلقُد ه
ت َو َما فهي ْاأل َ ْر ه
س َم َ
ا ْل َح هك هیم ﴿﴾۱

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است هللا ،همواره تسبیح هللا ميگویند ،خداوندی كه
مالك و حاكم است ،و از هر عیب و نقصی مبرا و عزیز و حكیم است)١( .
در قرآن عظیم الشأن ،شش سوره با «سبَّح» یا «یسبَّح» آغاز می شود ،که آنها را
«مسبحات ست» می گویند .این سوره ها عبارت اند از (:جمعه ،تغابن ،صف ،حدید،
ح ْشر و اعلی ).در این سورۀ هاتسبیح گویی خداوند از همه ی موجودات آسمانی وزمین
به ثبوت رسیده است ،وآن یابه زبان حال است وهمه در می یابند که تمام ذرات مخلوقات
خداوندی جل عظمته ،بر حکمت وقدرت صانع حکیم خود ،شهادت می دهد .واین تسبیح
اوست.
سبْع و
سماوات ال َّ
قرآن عظیم الشأن در (آیۀ  ، 44سورۀ اسراء ) می فرماید«:تسبح له ال َّ
ْاأل ْرض و م ْن فیه َّن و إ ْن م ْن ش ْيءٍ إ َّال یسبح بح ْمده و لك ْن ال ت ْفقهون تسْبیحه ْم إنَّه كان حلیما ً
غفورا ً»( .آسمانهاى هفتگانه وزمین و هر كه در آنهاست ،تسبیح خداوند را مىگویند ،و
هیچ چیز نیست مگر آنكه با ستایش ،از او به پاكى یاد مىكند ،ولى شما تسبیح آنها را
نمىفهمید .همانا او بردبار و آمرزنده است).
باید متذکر شد که بهترین وبر ترین ذکرها تالوت و قرائت قرآن عظیم الشأن است ،سپس
تسبیح (سبحان هللا) و تحمید (الحمد هللا) و تکبیر (هللا أكبر) و تهلیل (ال إله إال هللا) و دو
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حول (ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظیم) ميباشد .به این ترتیب شایسته است که
شخص مسلمان بر ذکر خداوند با کالمی پاک و سودمند تداوم داشته باشد.

س ا
ُه َو الَذهي بَعَ َث فهي ْاأل ُ ه ّم هیّ َ
یه ْم
وال هم ْن ُه ْم یَتْلُو َ
ین َر ُ
علَ ْی هه ْم آیَاته هه َویُ َز ه ّك ه
اب َوا ْل هح ْك َمةَ َو هإ ْن كَانُوا هم ْن قَ ْب ُل لَ هفي َ
ین ﴿﴾۲
َویُ َع هلّ ُم ُه ُم ا ْل هكتَ َ
ض َال ٍل ُم هب ٍ

اوست کسی که در میان مردم بی سواد ،پیامبری از خود شان فرستاد که آیاتش را بر آنان
میخواند و آنان را پاک میدارد و به آنان کتاب و حکمت میآموزد ،هرچند که پیش از
این در گمراهی آشکار بودند)۲( .
«بَعَ َ
ث» :مبعوث کرده است.
«األ ُ ه ّمیهّ َ
ین» :اشخاص درس ناخوانده (مالحظه شود سوره های :بقره  ،آلعمران وسورۀ
اعراف )
ّیه ْم» :آنان را پاک و پاکیزه مي کند ،آنان را تزکیه مي کند (مالحظه شود سورۀ:
«یُ َز هک ه
بقره) .تزكیه و تعلیم در رأس پروگرام ها واز جمله وظایف أنبیاء بشمار می
رود(.مالحظه شود آیۀ  164سورۀ آل عمران) و در این هیچ جای شکی نیست که :تزكیه
و خودسازى باید در سایۀ مكتب أنبیا و آیات الهى باشد.

آیا پیامبر اسالم «ا ُ ّمی» بود؟

علمای علم لغت ومفسرین کلمه «امی» را به شخص اطالق می نمایند ،که شخص متذکره
خواندان ونوشتن را بصورت مطلق یاد نداشته باشد .
اصطالح «امی» در قرآن عظیم الشان از جمله یکی ازصفت های پیامبر صلی هللا علیه
وسلم بوده وبصورت کل دوبار آنهم بصورت مفرد ،مورد استعمال قرار گرفته است.
که از آنجمله میتوان به( آیات  157و 158سوره اعراف ) اشاره بعمل آورد.
ولی این کلمه در صیغه جمع «امیون» در (آیۀ  78سورۀ بقره ) دربارۀ قوم یهود بکار
رفته است .وهکذا سه بار به صیغۀ «امیین» درمورد اعراب و بتپرستان مورد استفاده
قرار گرفته است ،که تفصیل کامل آن را میتوان در( سورۀ آل عمران آیات  20و) 57
وآیۀ  2سورۀ جمعه ) مالحظه فرماید.
راغب اصفهانی در مورد کلمه«امی» مینویسد«:امی» به شخصی خطاب میشود که
نمی تواند بنویسد  ،ونمی تواند بخواند .مسلم است که :پیامبر اسالم محمد مصطفی صلی
هللا علیه وسلم یک شخصی « امی » بوده و لی طوریکه گفتیم :هدف از « امی» این
است که درس نخوانده بود ،نه این که فاقد سواد و دانش بوده است و تمام اشتباه بر این
نقطه می چرخد ،زیرا «درس نخوانده» به معنای بی علم و دانش بودن نیست همچنان که
پیامبران بزرگ درس نخوانده اند ولی بزرگترین معلمان درعالم بشریت بوده اند.
بطورمثال حضرت آدم علیه السالم یک شخصی بود که درس نخوانده بود ،ولی به
تصریح قرآن عظیم الشأن معلم فرشتگان بود ،طوریکه داستان زیبای او به تفصیل در
(آیههای  28تا  ) 32سورۀ بقره به تفصیل بیان گردیده است.
ولی اگر هدف از باسواد بودن پیامبر اطالع وسیع و علوم سرشار او حتی از طریق وحی
باشد ،این مطلب مورد تصدیق تمام مسلمانان است و اگر مقصود از باسواد بودن این
است که بسان دیگران در مکتبهای معمولی درس خوانده وبرای معلم نشسته  ،صفحات
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پرافتخار زندگی آن حضرت صلی هللا علیه وسلم و آیات صریح قرآنی شدیدا ً آن را
تکذیب میکند.
 مسلمانان قرار مستندات دین مقدس است بدین باور اند که :پیامبر صلی هللا علیه وسلمقبل از بعثت نه کتابی را میخواند و نه هم خط می نوشت ،طوریکه خود قرآن عظیم
الشأن با کمال صراحت در (سورۀ عنکبوت ،آیۀ ) 48این موضوع راچنین بیان فرموده
ب و ال تخ ُّ
طه بیمینك إذا ً ال ْرتاب ْالمبْطلون »
است « :و ما ك ْنت تتْلوا م ْن قبْله م ْن كتا ٍ
«پیش از نزول قرآن کتابی را نمی خواندی و با دست خود چیزی نمینوشتی ،برای این
که کافران پس از بعثت در آیین و نبوت تو شک نکنند».
قابل ذکر است اینکه پیامبر بزرگوار اسالم محمد مصطفی صلی هللا علیه وسلم امی بود
ویا خیر باید ابتدا گفت که :برخاستن پیامبر از یك جامعه امى وآنهم بمثابه علمبردار علم
و حكمت ،یك معجزۀ الهى است .مسلم این است که رهبر جامعۀ اسالمى باید از مردم،
«رس ً
وال م ْنه ْم» و در بین مردم باشد.
و چنانچه در باال تفصیل دادیم کلمۀ «امی» که در قرآن عظیم الشأن وسایر روایات
معتبر اسالمی در مورد پیامبر صلی هللا علیه وسلم مورد استعمال قرار گرفته ،دارای
مفهومی خاصی می باشد.
خوانندۀ محترم !
در مورد اینکه آیا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بعد از بعثت خواندن ونوشتن را یاد
داشت ویا خیر؛ در بین سیرت نویسان یک نظر قطعی وجود ندارد ،ولی روایت مشهور
همین است که؛ پیامبر صلی هللا علیه وسلم بعد از بعثت شخصی «امی» بود خواندن
ونوشتن را یاد نداشت .و تمام نامههای پیامبر را دیگران مینوشتند ولی نامه های خویش
را خودشان انشاء میکرد.
ولی هستند از محدثین که اعتقاد دارند که :نخواندن و ننوشتن پیامبر صلی هللا علیه وسلم
گواه بر عدم قدرت او بر نوشتن و خواندن نیست; زیرا خواندن و نوشتن یک کمال
بزرگی است که نمیتوان گفت پیامبر اسالم فاقد این کمال بوده است ،اگر چه او از این
کمال استفاده ای نمیکرد.
اما برداشت من ازین مسئله چنین است که خواندن ونوشتن برای سایر انسانهای عادی
کمال بزرگی بوده میتواند اما برای پیامبر اسالم کمال بزرگی نیست.

یادداشت برتفسیر آیۀ  157سورۀ اعراف:
در (آیۀ  157سورۀ اعراف ) بر امی بودن پیامبرصلی هللا علیه وسلم حکم می فرماید:
هین َیت َ هبعُ َ
طوریکه می فرماید« :الَذ َ
ي الَذهي َی هجدُونَهُ َم ْكتُوباا هع ْن َد ُه ْم هفي
الر ُ
ون َ
ي ْاأل ُ ه ّم َ
سو َل النَ هب َ
وف َو َی ْن َها ُه ْم ع هَن ا ْل ُم ْنك هَر َویُ هح ُّل لَ ُه ُم ال َ
علَی هْه ُم
ت َویُ َح ه ّر ُم َ
ط هیّبَا ه
اْل ْن هجی هل یَأ ْ ُم ُر ُه ْم هبا ْل َم ْع ُر ه
الت َ ْو َرا هة َو ْ ه
ا ْل َخبَائه َ
علَی هْه ْم فَالَذ َ
ث َویَ َ
ع ْن ُه ْم هإص َْر ُه ْم َو ْاأل َ ْغ َال َل الَتهي كَانَتْ َ
ض ُع َ
هین آ َمنُوا به هه َوع ََز ُروهُ
ور الَذهي أ ُ ْن هز َل َم َعهُ أُولَئهكَ ُه ُم ا ْل ُم ْف هل ُح َ
ون»(و کسانی که از پیغمبر
َونَ َ
ص ُروهُ َواتَبَعُوا النُّ َ
ناخوان پیروی میکنند ،پیغمبری که (اوصاف و سیرت) او را نزد خود در تورات و
انجیل نوشته مییابند ،آنان را به کارهای نیک امر میکند و از کارهای بد باز میدارد،
چیزهای پاکیزه را برایشان حالل میکند و چیزهای پلید را بر آنان حرام مینماید .و بار
گران را از آنها بر میدارد و بند و زنجیرههایی را که بر آنان بود دور میکند ،پس
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کسانی که به او ایمان آوردند و او را تعظیم نمودند و او را مدد کردند و از نوری که
همراه وی فرو فرستاده شده است پیروی کردند ،این گروه رستگار (و کامیاب)اند.
تعداد کثیری از مفسرین در تفسیرخویش نوشتهاند«:امی» از ماده «ام» به معنی مادر
یا امت به معنی جمعیت گرفته شده ،لذا برخی آن را به معنی درس نخوانده و استاد ندیده
میدانند؛ یعنی به همان حالتی که از مادر متولد شده ،باقی مانده است .برخی هم به معنی
کسی ميدانند که از میان امت و توده مردم برخاسته است؛ نه از میان اشراف ،مرفه ان
و جباران و عدهای به مناسبت این که مکه را «ام القری» میگویند ،این کلمه را مرادف
مکی دانستهاند؛ البته هیچ مانعی ندارد که این کلمه اشاره به هر سه مفهوم باشد (.تفسیر
نمونه ،ج  ،6ص  396و .)397
تفسیر آیۀ  2سورۀ جمعه«:هو الَّذي بعث في ْاألمیین رسوالً م ْنه ْم یتْلوا علیْه ْم آیاته
ین» ( سوره جمعه آیه
ویزكیه ْم ویعلمهم ْالكتاب و ْالح ْكمة وإن كانوا من قبْل لفي ضال ٍل مب ٍ
« ) 2او كسى است كه در میان درسناخواندگان فرستادهاى از خودشان برانگیخت؛ كه
آیاتش را بر آنان مىخواند [و پیروى مىكند] و رشدشان مىدهد [و پاكشان مىگرداند] و
كتاب [خدا] و فرزانگى به آنان مىآموزد؛ درحالى كه قطعاً ،از پیش در گمراهى آشكارى
بودند».
شیخ امام طبری وشیخ فخررازی درتفاسیر خویش مینویسند :که مراد از امیین در این
آیه ،قوم عرب است که نمیتوانستند چیزی بخوانند یا بنویسند (فخر رازی ،مفاتیح الغیب،
جلد  ،30صفحه.)538
ب وال تخ َّ
طه بیمینك إذا ً
تفسیر آیه  48سوره عنکبوت «:وما كنت تتْلوا من قبْله من كتا ٍ
ال ْرتاب ْالمبْطلون» (سوره عنکبوت آیه )48؛ «و پیش از این (قرآن) هیچ كتابى
نمىخواندى [و پیروى نمىكردى] و با دست راستت آن را نمىنوشتى؛ در صورتى كه
(اگر مىخواندى و مىنوشتى) حتماً ،باطلگرایان شك مىكردند».
فخر رازی مینویسد :این یکی از معجزات پیامبر است که با وجود این که پیش از نزول
قرآن ،کتابی نخوانده و چیزی ننوشته بود ،این کتاب آسمانی پر محتوا را آورد (فخر
رازی ،مفاتیح الغیب ،جلد  ،9صفحه .)64

سایر دالیل در مورد ا ُ ّمی بودن پیامبر اسالم صلی هللا علیه وسلّم:

در غزوۀ احد  ،حضرت عباس کاکای پیامبرصلی هللا علیه وسلم در مکه بود و چون
ابوسفیان با لشکر خود به قصد جنگ با پیامبر صلی هللا علیه وسلم از مکه بسوی مدینه
درحرکت شد ،حضرت عباس شخصی را از قبیلۀ بنی غفار را مخفیانه به سوی مدینه
فرستاد ،وتأکید داشت که منزل ده روزه را باید در سه روز طی نموده ونامه را بطور
عاجل خدمت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برساند.
پیامبرصلی هللا علیه وسلم در قبا بود که نامۀ حضرت عباس به او رسید .نامه را گرفت
وآنرا به ابی بن کعب داد تا آنرا قرائت کند.
ابی بن کعب نامۀ حضرت عباس را برای رسول هللا صلی هللا علیه وسلم قرائت نمود ،و
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از او خواست که موضوع نامه را با خود مخفی با خود
داشته باشد.
محدثین می افزایند که اگر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم خواندن را می دانست ،حاضر
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نمی شود که چنین مکتوب رازدار ومهم را به شخص دیگری نشان دهد (.صحیح،
بخاری ،المغازی ،باب  17و .)20
تمیم بن جراشه مي گوید :وفد ثقیف بر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وارد شدیم تا
اسالم بیاوریم .خواستیم نوشتهای بگیریم و در آن چند شرط بگنجانیم .ما میخواستیم ربا
و زنا بر ما حالل باشد.
بااین نوشته نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم رفتیم .پیامبر صلی هللا علیه وسلم به خواننده
نامه گفت که بخوان .چون به کلمه ربا رسید ،فرمود :دست مرا برآن بگذار .پس دستش
را بر آن نهاد و فرمود که « :یَا أَیُّ َها الَذ َ
الربَا» و
ي هم َن ه ّ
ّللا َو َذ ُروا َما َب هق َ
هین آ َمنُوا اتَقُوا ّ َ
آن را پاک کرد (طبری ،تاریخ ،جلد  ،3حوادث سال نهم.).
خوانندۀ محترم!
قابل تذکر است که  :سواد غیر از خواندن و نوشتن است و نباید فراموش کرد که خواندن
و نوشتن تنها مظهری از مظاهر سواد است نه اصل آن.
بطور مثال یک شخص خواندن و نوشتن را بلد نیست ،ولی توانسته است کتب علمی را
در حفظ خود بیگرد ومحتوای آنان را به خوبی درک می کند و می داند.
ولی شخصی دیگری است که :خواندن و نوشتن را بلد است ولی خبر از محتوی کتب
علمی و مطالب آنان ندارد؛ حاال به نظر شما کدام یکی آز آنها باسواد و کدام یکی از
آنان بی بحساب می رود؟ ضرور است که فهم در بخش قضاوت سواد وبی سواد درنظر
داشته باشیم.
نکتۀ دوم این که :رسول هللا صلی هللا علیه وسلم این که نمی خوانده و نمی نوشته است
فلسفه خاصی بخود دارد ،ولی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای نوشتن وحی وسایر
امور کتابتی برای خود کاتبان وحی داشت که امور کتابت وحی را پیش می برد.
محدثین می نویسند :در صلح حدیبیه وقتی قرارداد صلح بین مسلمانان ومشرکین قریش
نوشته می شود ،برخی از متون درین مسودۀ صلح بود که برای مشرکین غیر مقبول بود
ومشرکین به حذف این متون تأکید داشتند .در نهایت امر نتیجه این شد که شخص رسول
هللا صلی هللا علیه وسلم از متن قرار داد صلح حدیبیه این متون را حذف نموده .

قراردادصلح حدیبیه وحذف برخی از متون ازآن :
قریشیان ،با درک تنگنایی که در آن قرار گرفته بودند ،بی درنگ سهیل بن عمرو را
برای بستن پیمان صلح نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به حدیبیه فرستادند و تأکید
بعمل اوردند؛ که هرگز اجازه ندهند که مسلمانان به معیتی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم
در این سال عمره به جای آورند تا عربها نگویند که محمد به زور وارد مکه شده است.
سهیل بن عمرو نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم آمد و چون پیامبر صلی هللا علیه وسلم او
را دید ،گفت :کار برایتان آسان شد؛ وقتی که تصمیم صلح بگیرند ،این مرد را میفرستند.
سهیل آمد و مفصال صحبت نمود و سپس بر اصول و بندهای صلح به توافق رسیدند.
مواد صلحنامه عبارت بود از:
1ـ پیامبر صلی هللا علیه وسلم امسال برگردد و وارد مکه نشود ،ولی سال آینده مسلمانان
میتوانند به مکه بروند و سه شبانه روز در آنجا اقامت کنند و اجازه دارند سواری و
اسلحه معمولی با خودشان بیاورند؛ اما شمشیرها باید در غالف باشند و قریش حق هیچ
گونه تعرضی به آنان را ندارد.
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2ـ تا ده سال آتش بس بین طرفین برقرار باشد و مردم از هر دو گروه در امانند و هر دو
گروه دست از جنگ بکشند.
3ـ هرکس بخواهد در عهد و پیمان محمد داخل شود ،الحاق او رسمیت دارد و هرکس
دوست داشته باشد در عهد و پیمان قریش داخل شود ،الحاق او نیز رسمیت دارد؛ همچنین
هر قبیله یا طایفهای که به هر یک از این دو طرف بپیوندد ،جزو آن طرف بشمار میآید
و هرگونه تعرض و تجاوزی به چنین طایفهای ،تجاوز به طرف قرارداد بشمار میرود.
4ـ هرکس از قریش بدون اجازه به محمد بپیوندد ،باید به قریش بازگردانیده شودو هرکس
از یاران محمد به قریش پناه ببرد ،قریشیان مجبور نیستند که او را باز گردانند.
آنگاه رسول صلی هللا علیه وسلم حضرت علی کرم هللا وجهه را خواست تا متن قرار
صلح حدیبیه را کتابت کند .
سیرت نویسان می افزایند :زمانیکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم امالی قرارداد را
شروع نمود و فرمود« :بسم هللا الرحمن الرحیم» سهیل گفت :به خدا نمیدانیم که رحمن
کیست؟ بنویس «باسمک اللهم» پیامبر صلی هللا علیه وسلم دستور فرمود که :همین
عبارت ،نوشته شود و سپس امالء فرمود :این ،پیمان صلحی بین محمد رسول هللا صلی
هللا علیه وسلم و ....سهیل گفت :اگر میدانستیم که تو ،رسول خدایی ،راه تو را نمیبستیم
و با تو نمیجنگیدیم؛ بنویس :محمد پسر عبدهللا .پیامبر فرمود« :من ،پیامبر خدایم؛ اگرچه
شما ما را تکذیب کنید ،در این وخت به حضرت علی کرم هللا وجهه دستور داد که
بنویسد :محمد بن عبدهللا و لفظ رسول هللا را پاک کند .اما حضرت علی قبول نکرد،
پیامبر صلی هللا علیه وسلم با دست خودش ،آن را حذف کرد ،البته بعد از اینکه
آن جمله را به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نشان دادند خودش به دست مبارکش آنرا
خط زد واز صلح نامه آنراحذف کرد .وبدین ترتیب نوشتن صلح نامه حدیبیه به پایان
رسید ( .تفصیل موضوع را میتوان در کتاب «سیرت رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم ،
ازترجمۀ کتاب الرحیق المختوم ،تألیف :صفی الرحمن مبارک پوری ،ترجمه:حامد
فیروزی محمد ابراهیم کیانی ) مطالعه فرماید.
ب َو
همچنان در (آیۀ  ،48سورۀ عنکبوت ) آمده استَ « :و ما ُک ْنتَ تَتْلُوا هم ْن قَ ْب هل هه هم ْن هکتا ٍ
ال ت َ ُخ ُّ
تاب ا ْل ُمب هْطلُون » (.و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی خواندی و
ک إهذا ا الَ ْر َ
طهُ بهیَمینه َ
با دست (راست) خود (کتابی) نمی نوشتی وگرنه باطل اندیشان قطعا ً به شک و تردید می
افتادند) .از ظاهر آیه شریفه نفی قدرت نوشتن و خواندن از پیامبرصلی هللا علیه وسلم
نمی کند بلکه نفی عادت نوشتن و خواندن را می کند (چون ترکیب فعل ماضی کان با
فعل مضارع که معنای ماضی استمراری را می دهد .بیانگر عادت است.).

ین هم ْن ُه ْم لَ َما َی ْل َحقُوا هب هه ْم َو ُه َو ا ْل َع هز ُ
َوآ َخ هر َ
یز ا ْل َح هكی ُم ﴿﴾۳

و (این بعثت خاص به زمان پیامبر نیست بلکه) دیگرانی از آنان (است) که هنوز به
ایشان نپیوستهاند و او هللا مقتدر و همه کارش به حکمت و مصلحت است)۳( .
باید به این حقیقت اشاره نمود که :رسالت پیامبر اسالم محمد صلى هللا علیه وسلم ،تنها
مربوط نسل معاصر بشری نمی باشد ،بلکه شامل تمام بشریت پس از او ،شامل تمام نژاد
ها واقلیم ها می گردد .طوریکه در آیۀ مبارکه آمده است:
« َو آ َخ هر َ
ین هم ْن ُه ْم لَ َما یَ ْل َحقُوا » ...همچنان باید گفت که :نبوت فضل و مقام بزرگى است
كه هللا تعالی به هر كس بخواهد عطا مىكند ولى چون حكیم است ،این مقام را تنها به
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یز ا ْل َح هكی ُم ذ هلكَ فَ ْ
اهلش مىدهد« .ا ْلعَ هز ُ
ّللا یُ ْؤ هتی هه َم ْن یَشا ُء».
ض ُل َ ه
به روایت بخاری از ابوهریره (رض) است که فرمود :آن گاه که سورۀ جمعه بر رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم نازل شد ،ما نزد ایشان نشسته بودیم پس آن را تالوت کردند وچون به
آیۀَ ﴿ :و َءا َخ هر َ
ین هم ۡن ُهمۡ َل َما َی ۡل َحقُواْ به ههمۡ ﴾ [الجمعة ]3 :رسیدند ،مردی از ایشان پرسید :یارسول
هللا! این دیگرانی که هنوز به ما نپیوستهاند ،کیستند؟ رسول خدا صلی هللا علیه وسلم
دست خود را بر شانۀ سلمان فارسی (رض) نهادند و فرمودند« :والذي نفسي بیده لو
كان اْلیمان بالثریا لناله رجال من هؤالء» «سوگند به ذاتی که جانم در قبضه اوست ،اگر
ایمان در ستاره ثریا باشد ،قطعا ً مردانی از این گروه آن را در مییابند» .پس این حدیث
شریف و غیر آن از احادیث و آیات ،دلیل بر عام بودن بعثت آن حضرت صلی هللا علیه
وسلم به سوی تمام مردم است ،چنانکه رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم فرموده :حق
تعالی ﴿وءاخرین م أنه أم﴾ را به قوم فارس تفسیر نمودند و از این جهت به فارسیان ،رومیان
وغیر آنان از ملتها نامه نوشته و آنها را بهسوی دین حق دعوت کردند .
همچنین در حدیث شریف به روایت سهل بن سعد ساعدی (رض)آمده است که رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم فرمودند« :بیگمان در صلبهای مردان و زنانی از امت من کسانی
هستند که بیحساب به بهشت وارد میشوند» .سپس این آیه را تالوت نمودندَ « :و َءا َخ هر َ
ین
هم ۡن ُهمۡ لَ َما یَ ۡل َحقُواْ هب ههمۡ ﴾ [الجمعة« .]3 :و اوست عزیز حکیم» یعنی :حق تعالی دارای
عزت و حکمت بالغه است در این امر که مردی امی را به این کار عظیم برانگیخت و او
را از میان همه افراد بشر به رسالت خویش برگزید.

ّللاُ ذُو ا ْلفَ ْ
َذ هل َك فَ ْ
ض هل ا ْلعَ هظ هیم ﴿﴾۴
ض ُل َ ه
ّللا یُ ْؤتهی هه َم ْن یَشَا ُء َو َ

این (بعثت) فضل هللا است ،آن را به هر کس که بخواهد میدهد و هللا دارای فضل بزرگ
است)۴( .
نبوت فضل و مقام بزرگى است كه هللا تعالی به هر
در این هیچ جای شکی نیست که ؛ ّ
شخصی که بخواهد عطا مىكند ولى چون حكيم است ،اين مقام را تنها به اهلش مىدهد.
درضمن قابل يادهانی است که ؛ رسالت پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم  ،مخصوص
مردم معاصر خود نيست بلكه شامل تمام عالم بشريت پس از او ،از هر نژاد و اقليم که
باشند نيز می شود .

َمثَ ُل الَذ َ
س
هین ُح ه ّملُوا الت َ ْو َراةَ ث ُ َم لَ ْم یَحْ هملُو َها َك َمثَ هل ا ْل هح َم هار یَحْ هم ُل أَ ْ
ارا بهئْ َ
سفَ ا
ّللاُ َال َی ْهدهي ا ْلقَ ْو َم ال َ
ظا هل هم َ
َمثَ ُل ا ْلقَ ْو هم الَذ َ
ین ﴿﴾۵
هین َكذَبُوا هبآ َیا ه
ت َه
ّللا َو َ

داستان کسانی که مکلف به تورات شدند باز (چنانکه باید) رعایتش نکردند ،مانند االغی
هستند که کتابهایی حمل میکنند .چه بد است مثل گروهی که آیات هللا را دروغ شمردند!
و هللا قوم ظالم را هدایت نمیکند)۵( .
ارا» جمع سفر عبارت از کتاب بزرگی است که چون خوانده شود معنای خود
« أ َ ۡسفَ َۢ َ
را آشکار می کند از این جهت آن را «سفر» نامیدند.

قُ ْل یَا أَیُّ َها الَذ َ
اس فَتَ َمنَ ُوا
هین َهادُوا هإ ْن َزع َْمت ُ ْم أَنَ ُك ْم أَ ْو هلیَا ُء ه َ ه
ُون النَ ه
ّلِل هم ْن د ه
صا هدقه َ
ین ﴿﴾۶
ا ْل َم ْوتَ هإ ْن ُك ْنت ُ ْم َ

بگو[ :ای یهودیان!] اگر گمان میکنید كه شما از میان همه مردم ،دوستان خدا هستید ،اگر
راست مىگویید آرزوى مرگ كنید)۶( .
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در حدیث شریف به روایت ابن عباس (رض) آمد است که فرمود :ابوجهل لعین گفت؛ اگر
محمد صلی هللا علیه وسلم را در کعبه ببینم ،او را زیر پایم لگدمال کرده و پایم را بر گردنش
میفشارم (و خفهاش میکنم) .پس خبر به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم رسید و فرمودند:
«اگر چنین کند ،فرشتگان آشکارا او را میگیرند و اگر یهودیان آرزوی مرگ کنند ،همگی
میمیرند و جایگاههای خود را در دوزخ میبینند و اگر کسانی که با رسول اکرم صلی هللا
علیه وسلم ،قصد مباهله را دارند (یعنی نصاری) از مباهله «مالعنه» باز گردند ،نه برای
خود خانوادهای مییابند و نه مالی»( .مالحظه شود  :تفسیر «آل عمران.»61/
بهاللهتعالی،
نسبت 

انسان

دوستی

ومعیارشناخت

میزان

که
کندبراین 

داللت 
می

آیه
این 

بااوست.

مالقات

برای
وی 
آمادگی 


ع هلی ٌم بهال َظا هل هم َ
ین ﴿﴾۷
ّللاُ َ
هیه ْم َو َ
َو َال یَتَ َمنَ ْونَهُ أَبَداا به َما قَ َد َمتْ أَ ْید ه

ولی آنان به سبب گناهانی که مرتکب شده اند هرگز آروزی مرگ نمی کنند ،وهللا به
(حال ) ظالمان داناست)۷( .

ون هم ْنهُ فَ هإنَهُ ُم َالقهی ُك ْم ث ُ َم ت ُ َرد َ
قُ ْل إه َن ا ْل َم ْوتَ الَذهي تَ هف ُّر َ
ب
ُّون إهلَى عَا هل هم ا ْلغَ ْی ه
ش َها َد هة فَیُنَ هبّئ ُ ُك ْم هب َما ُك ْنت ُ ْم تَ ْع َملُ َ
ون ﴿﴾۸
َوال َ

بگو :همان مرگى كه از آن مىگریزید (بدانید) که آن به شما رسیدنی است ،باز به (نزد)
دانای پنهان و آشکار بازگردانده میشوید آنگاه شما را به [نتیجه و حقیقت] آنچه كردهاید،
آگاه مىسازد)۸( .
ب» :آنچه از دائره دید ،و روح ،و برد فهم ودانش بشری فراتر است.
«ا ْلغَـ ْیـ ه
«الشَها َد هة» :آنچه در معرض دید ،و نیروی روح و در فاصله برد دانش بشری است.
ب َو الشَها َد هة» :پنهان وآشکارا ( مالحظه شود (سورۀ  :انعام  ،توبه ) .
«ا ْلغَ ْی ه
انسانها براى فرار از مرگ ،هزاران تدبیر مىاندیشند ،ولى هیچ فایده ای برای انسان
نمی رساند .زیرا پروردگار با عظمت ما می فرماید:
رار» ( آیه  16سورۀ احزاب ) (بگو :اگر از مرگ یا كشته شدن
« قُ ْل لَ ْن یَ ْنفَعَ ُك ُم ا ْل هف ُ
فرار كنید ،این فرار هرگز براى شما فایده ای ندارد ).
شیَ َد ٍة» (آیۀ  ،78سورۀ نساء ) (هر
«أ َ ْینَما تَكُونُوا یُد هْر ْك ُك ُم ا ْل َم ْوتُ َو لَ ْو ُك ْنت ُ ْم فهي بُ ُروجٍ ُم َ
کجا باشید اگر چه در بروج وقصر های بسیار محکم ،شما را مرگ فرا رسد) .واقعیت
اینست که دردنیا نمىتوان از مرگ فرار كرد همان گونه كه در آخرت نمىتوان از قهر
اْل ْنسا ُن یَ ْو َم هئ ٍذ أَی َْن ا ْل َمفَ ُّر»
وجزای الهی فرار نمود  ،طوریکه انسان می گوید «:یَقُو ُل ْ ه
(آیه  10سورۀ قیامت ) (در آن روز انسان خواهد گفت :گریزگاه كجاست؟) .

یَا أَیُّ َها الَذ َ
ّللا
س َع ْوا هإلَى هذ ْك هر َ ه
هي هلل َ
ص َال هة هم ْن یَ ْو هم ا ْل ُج ُم َع هة فَا ْ
هین آ َمنُوا هإ َذا نُود َ
َو َذ ُروا ا ْلبَ ْی َع َذ هل ُك ْم َخ ْی ٌر لَ ُك ْم هإ ْن ُك ْنت ُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
ون ﴿﴾۹
اى كسانى كه ایمان آوردهاید! هرگاه براى نماز روز جمعه ندا (آذان ) داده شد ،پس به
سوى یاد هللا (نماز) شتاب كنید و خرید وفروش را رها كنید ،این براى شما بهتر است،
اگر بدانید)۹( .
«فَ ۡ
ٱسعَـ ۡوا» یعنیبروید .از رفتن بهسوی نماز جمعه به « سعـی » یعنی «شتافتن» تعبیر
شده است هدف اینست که شخص مسلمان با همت و نشاط و جدیت و عزم قوی ومتین،
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برای ادای نماز جمعه برخیزد زیرا لفظ سعی مفید جدیت و عزم را می رساند.
البته هدف از«سعی» این نیست که انسان به دوش ،عجله وسرعت خود را به نماز جمعه
به مسجد برساند ،بلکه هدف این آیه مبارکه اینست که شخص نمازگزار با توجه واهتمام
و عنایت خاص وبا وقار به نماز جمعه تشریف ببرد ،زیرا در احادیث رسول هللا صلی
هللا علیه وسلم اصالً ازتیزو با عجله رفتن به سوی نماز نهی به عمل آمده است ،طوریکه
در حدیث شریف آمده است« :چون اقامت را شنیدید ،به سوی نماز به راه افتید و باید با
وقار و آرامش راه بروید و شتاب نکنید پس آنچه را دریافتید بخوانید وآنچه که از شما
فوت شد ،آن را بهاتمام رسانید».
همچنین در حدیث شریف به روایت ابوقتاده (رض) آمده است که فرمود :در اثنایی که
ما با رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نماز میخواندیم ،یکباره صدای هلهله مصـلین شنیده
شد ،زمانیکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از نماز فارغ شدند ،خطاب به این عده از
مصلین فرمودند« :شما را چه شده است؟ گفتند :هیچ! فقط با شتاب به سوی نماز حرکت
میکردیم .فرمودند :دیگر چنین نکنید و هنگامی که به نماز میروید ،باید طوری راه
بروید که وقار و آرامش بر شما حاکم باشد پس آنچه را دریافتید بخوانید و آنچه که از
شما فوت شد ،آن را به اتمام رسانید».

حکمت و فلسفۀ فرض شدن نماز جمعه:
نمازهای پنجگانه ای که امروزه ما مسلمین هر روز باید آنرا سر وقت بخوانیم ،هفده
رکعت می باشند ،که در شب اسراء و معراج پیامبر صلی هللا علیه وسلم بر مؤمنین
فرض شد  ،این زمانی بود که پیامبر صلی هللا علیه وسلم و یارانش در مکه زندگی
میگردند.
زهری میگوید « :اسراء یک سال قبل از هجرت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در ماه
ربیعاالول روی داد ،اما روایت وارده در اینباره که اسراء در شب بیست و هفتم رجب
روی داده ،سند صحیحی ندارد»( .انوارالقرأن).
در صحیح بخاری و مسلم از حدیث انس بن مالک آمده است که رسول هللا صلی هللا علیه
ّللا ع َّز وج َّل علی أ َّمتی خ ْمسین صالةً ،فرج ْعت بذلک ،حتَّی
وسلم فرمود« :ففرض َّ
ّللا لک علی أ َّمتک؟ ق ْلت :فرض خ ْمسین صالةً ،قال:
مر ْرت علی موسی ،فقال :ما فرض َّ
ارج ْع إلی ربک فإ َّن أ َّمتک ال تطیق ذلک ،فراج ْعت ،فوضع ش ْ
طرها ،فرج ْعت إلی موسی،
ف ْ
ْ
ْ
ق ْلت :وضع شطرها ،فقال :راج ْع ربَّک فإ َّن أ َّمتک ال تطیق فراج ْعت فوضع شطرها
س،
فرج ْعت إلیْه ،فقالْ :
ارج ْع إلی ربک فإ َّن أ َّمتک ال تطیق ذلک ،فراج ْعته ،فقال :هی خ ْم ٌ
ی ،فرج ْعت إلی موسی ،فقال :راج ْع ربَّک ،فق ْلت :اسْت ْحییْت
وهی خ ْمسون ،ال یبدَّل ْالق ْول لد َّ
م ْن ربی ،ث َّم ا ْنطلق بی حتَّی ا ْنتهی بی إلی سدْرة ْالم ْنتهی ،وغشیها أ ْلو ٌ
ان ال أدْری ما هی،
ث َّم أدْخ ْلت ْالجنَّة ،فإذا فیها حبایل اللُّؤْ لؤ ،وإذا ترابها ْالمسْک».
(بخاری)349:یعنی« :خداوند در سفر معراج ،روزانه پنجاه نماز بر امتم فرض گردانید.
با آن پنجاه نماز ،برگشتم تا اینکه به موسی علیه السالم رسیدم .ایشان پرسید :خداوند بر
امتت چه چیزی فرض کرد؟ گفتم :روزانه پنجاه نماز .موسی علیه السالم فرمود :دوباره
نزد پروردگارت برو .زیرا امتت توانایی انجام این کار را ندارد .نزد خداوند متعال
برگشتم .حق تعالی بخشی از آن پنجاه نماز را کم کرد .وقتی نزد موسی علیه السالم آمدم،
گفتم :بخشی از نمازها را معاف نمود .موسی علیه السالم گفت :بازهم بسوی خدا برگرد
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زیرا امتت توانایی این را هم نخواهد داشت .من بار دیگر نزد پروردگار رفتم .خداوند
متعال این بار نیز بخشی از نمازها را کم کرد .باز چون نزد موسی رفتم و گفتم که
خداوند بخشی دیگر از نمازها را بخشیده است ،موسی علیه السالم باز همان سخن قبلی
خود را تکرار کرد .برای آخرین بار ،نزد حق تعالی رفتم ،خداوند فرمود :روزانه

پنج بار نماز بخوانید و ثواب پنجاه نماز را دریافت کنید و من هیچگاه خالف
وعده عمل نمی کنم .من بسوی موسی بازگشتم .گفت :بار دیگر به خداوند
مراجعه کن( .این بار نپذیرفتم) گفتم :از خداوند شرم می کنم .آنگاه ،جبرئیل
مرا با خود برد تا اینکه به سدرة المنتهی رسیدیم .در آنجا ،چیزهای گوناگونی
دیدم که از آنها سر در نیاوردم .سپس وارد بهشت شدم .و در آنجا با زنجیرهای
ساخته شده از مروارید و خاک بهشت که از مشک و عنبر بود ،روبرو شدم».
البته بعضی از اهل علم گفته اند که قبل از آنکه این پنج نماز روزانه فرض شود،
مسلمانان هر روز صبح و شب دو رکعت نماز می خواندند.
قتاده رحمه هللا علیه ،صحابی جلیل القدر ،می گوید « :کان بدء الصیام أمروا بثالثة أیام
من کل شهر  ،ورکعتین غدوة  ،ورکعتین عشیة» « .تفسیر الطبری» (. )501 / 3یعنی:
در اوایل امر شده بود تا درهر ماه سه روز روزه گرفته شود ،و نیز دو رکعت صبح و
دو رکعت شب نماز خوانده شود.
ک قَ ْب َل ُ
وع الش َْم هس َوقَ ْب َل
و امام ابن کثیر رحمه هللا در تفسیر آیۀ « َو َ
س هبّ ْح به َح ْم هد َر هبّ َ
طل ُ ه
ب» (سوره ق ،آیۀ ( .)39و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب ،پروردگارت
ا ْلغُ ُرو ه
را همراه با ستایش تسبیح گوی) می گوید« :و این امر قبل از فرض شدن نمازهای
پنجگانه در شب اسراء بود ،زیرا این آیه مکی است» ( .تفسیر ابن کثیر ( جلد / 3
 ، )538و نگاه کنید به ( :البحر الرائق) ،ابن نجیم (. )257 / 1
البته بعضی از علماء این اقوال قتاده و ابن کثیر را قبول ندارند .و گروهی از اهل علم
گفته اند که پیامبر صلی هللا علیه وسلم قبل از فرض شدن نماز در شب اسراء نمازی بجز
نماز شب نمی خواندند بدون آنکه وقت آن یا تعداد رکعاتش مشخص باشد .نگاه کنید به:
(التمهید البن عبد البر) (.)35/8
مطابق روایات تاریخی نماز جمعه در مکه مکرمه ،و در شب معراج با بقیه نمازها
فرض شده است .اگر چه روایتی هم هست که در مدینه منوره فرض شده است .اما
صحیح ترین روایت این است که نماز جمعه ،در مکه مکرمه فرض شده است.

پیامبراسالم چرا در مکه نماز جمعه را اداء نکردند؟
دلیلش واضح ودقیقی که پیامبر صلی هللا علیه وسلم چرا نماز جمعه را در مکـۀ مکرمه
بجاء نیاورد ایـنـست که:
 چون اوایل دعـوت به اسالم بود و در آن زمان تعداد مسلمانان در مکــۀ مکـرمه کمبود و اصل تدریج در تشریع ( تدریج فی التشریع) در شریعت اسالمی یک اصل مهم
است.
 دومین دلیل عدم اقامه نماز در مکه مکرمه را میتوان در ترس مسلمانان خالصه نمود ،طوریکه فوقآ بدان اشاره نمودیم  ،تعداد مسلمانان بسیار کم بو د وعمالً ترس از آزار و
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اذیت مشرکین وجود داشت ودر بسیاری حالت مسلمانان یا بطور مخفیانه زندگی می
کردند و یا مخفیانه ادای اوامر و مناسک دینی میکردند.
عمدتا این دو عامل باعث شده بود که پیامبراسالم نماز جمعه را در مکۀ مکرمه اقامه
نکردند.
ولی ناگفته نباید گذاشت که :پیامبر صلی هللا علیه وسلم ،برای تنظیم امور مسلمین
درشهر مدینه ،صحابی جلیل القدر مصعب بن عمیررا به بحیث معلم به مدینۀ منوره
فرستادند .مصعب بن عمیر حامل پیام پیامبر صلی هللا علیه وسلم بودکه درآن خطاب به
مسلمانان در ضمن سایر دساتیر هدایت گردیده بود که مسلمانان باید در شهر مدینه نماز
جمعه را اقامه کنند.
اسعد بن زراره (رض) بعد از وصول هیات ،مسلمانان را جمع کرد و مصعب بن عمیر
فرستاده رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را به عنوان اولین خطیب ،نماز جمعه را در مدینه
منوره اداء کرد .این اولین نماز جمعه بود که توسط مصعب بن عمیر و اسعد بن زراره
در مدینه برگزار شد.
پیامبراسالم هم پس از ورودشان به مدینه منوره بعد از چهار روز اقامت در قبا ء
هنگامی که عازم مدینه شدند ،چون در آن زمان قبا از مدینه فاصله داشت در قبیله بنی
سالم بن عوف وقتی که ظهر فرا رسید در آن جا توقف کردند و اعالم کردند .مردم جمع
شدند و نماز جمعه را در آنجا اقامه کردند.
پیامبراکرم صلی هللا علیه وسلم هم بخاطر اهمیت نماز جمعه ،در لحظات ورودشان نماز
جمعه را در قبا ء اقامه کردند و اجماع امت هم همین طور است که نماز جمعه فــرض
عیــن است.
درین جاء برای آسان کردن مشکل خواننده ضرورت است تا به دوعنوان ذیل و لو از
بحث مستقیم ما خارج اند ،ذیالً بپردازم.

اولین بار نمازجمعه چه وقت فرض شد؟
در مورد اینکه اولین نماز جمعه چه وقت فرض شد طوریکه در فوق نیزاشاره کردیم
مطابق روایات اسالمی :مسلمانان «مدینه» ،پیش از آن که پیامبر صلی هللا علیه وسلم
هجرت کند ،با یکدیگر به مباحثه پرداختند و گـفتند که :قوم «یهود» درطول هفته روزی
خاصی برای اجتماع دینی خویش دارند که مصادف میگردد به (روز شنبه)،همچنان
«نصارى» نیز روزى معینی برای برگزاری مراسم دینی دارند که مصادف میشود به
روز (یکشنبی ) ،بنا ً بهتر خواهد بود که مسلمانان هم روزی داشته باشند که به دور هم
جمع شوند ودر آن روز در جنبی اینکه به بحث مسایل دینی واجتماعی می پردازند،
مصروف عبادت دستجمعی نیز خواهند شد ،آنها روز قبل از شنبه را که در آن زمان
« یـوم العروبه» نامیده مى شد ،براى این هدف عالی خویش برگزیدند ،بنا ً نزد «اسعد
بن زراره» که یکى از بزرگان اهل مدینه بود ،رفتند ،واو نماز را به صورت جماعت
با آنها به جا آورد و به آنها اندرز داد ،و آن روز« ،روز جمعه» نامیده شد ،زیرا روز
اجتماع مسلمین بود.
اسعد بن زراره به مردم دستور داد از اینکه مسلمانان به اتفاق نیکی دست یافتند،
گوسفندى را ذبح نمایند .مسلمانان گوسفند را حالل وهمه مسلمانان در نان چاشت
وشب از گوشت این گوسفند غذا خوردند .ناگفته نماند که تعداد مسلمانان در آن زمان در
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شهر مدینه بسیار کم بود.
و این اولین نماز جمعه اى بود که درتاریخ امت اسالم تشکیل شد.
اما  ،اولین نماز جمعه اى که رسول هللا صلی علیه وسلم با اصحابش بجاء آوردند،
هنگامى بود که به «مدینه» هجرت کرد ،مطابق روایت تاریخی آن حضرت روز دوشنبه
دوازدهم ربیع االول هنگام ظهر وارد «مدینه» شد ،چهار روز در «قبا» ماندند و مسجد
«قبا» را بنیان نهادند .سپس روز «جمعه» به سوى «مدینه» حرکت کرد( ،فاصله میان
«قبا ء» و «مدینه» بسیار کم است ،وامروز «قباء» یکى از محله هاى داخل «مدینه»
است) ،به هنگام نماز جمعه ،به محلۀ «بنى سالم» رسید ،و مراسم نماز جمعه را در آنجا
برپا داشت ،و این اولین نماز جمعه اى بودکه رسول هللا صلى هللا علیه وسلم در تأریخ
اسالم به جا آورد ،خطبه اى هم در این نماز جمعه خواند که ،اولین خطبۀ محمد صلی هللا
علیه وسلم در «مدینه مکرمه» بود .
یکى از محدثان از «عبد الرحمن بن کعب» نقل کرده :پدرم هر وقت صداى آذان جمعه
را مى شنید ،بر «اسعد بن زرارة» رحمت مى فرستاد ،هنگامى که دلیل این مطلب را
جویا شدم ،گفت :به خاطر آن است که او اولین کسی است که نماز جمعه را با ما به جا
آورد.
گفتم :آن روز چند نفر بودید؟ گفت :فقط چهل نفر!

نماز جمعه:
بر هر مرد مسلمان ،بالغ ،عاقل ،آزاد و مقیمی واجب است که دربارۀ آن دالیل فراوانی
مبنی بر وجوب آن و هشدار به کسی که بدون داشتن عذر در انجام آن سستی و تنبلی
میکند ،و از حضور در آن سرباز میزند .از جمله دالیل وجوب آن آیۀ ذیل میباشد:
صلَ ٰو هة همن َی ۡو هم ۡٱل ُج ُمعَ هة فَ ۡ
« ٰ َٰٓیَأَیُّ َها ٱلَذ َ
ٱّلِل َو َذ ُرواْ ۡٱلبَ ۡی َع
ٱسعَ ۡواْ هإلَ ٰى ذ ۡهك هر َ ه
هي هلل َ
هین َءا َمنُ َٰٓواْ هإ َذا نُود َ
ٰ َذ هلكُمۡ َخ ۡی ٞر لَكُمۡ إهن ُكنت ُمۡ ت َ ۡعلَ ُم َ
ون» (آیۀ  ، 9سورۀ الجمعة)« .ای مؤمنان! هنگامی که برای
روز جمعه اذان گفته مىشود به سوی ذکر خدا (خطبه و نماز) بشتابید و خرید و فروش
را رها کنید ،این برای شما بهتر است اگر مىدانستید».
خداوند در این آیات به تالش و شتابیدن به سوی نماز امر کرده است ،که این امر به
مفهوم وجوب است .واجب شدن شتافتن فقط برای امر واجب است .در این آیات خداوند،
[مردم را] از معامله کردن منع کرده است تا به وسیلۀ آن از انجام نماز باز نمانند .چنانچه
نماز جمعه واجب نبود ،بیتردید مردم به خاطر آن از معامله و خرید و فروش نهی
نمیشدند.
ابن کثیر /دربارۀ این آیه میگوید :بیتردید خداوند ،به مؤمنان دستور داده است برای
انجام عبادت او در روز جمعه و اهتمام به آن ،و تداوم بر آن گردهم آیند.
جابر بن عبدهللا (رض) می فرماید :پیامبرصلی هللا علیه وسلم برای ما خطبه خوانده و
فرمود« :اعلمو َ
أن هللا قد افترض علیکم الجمعة في مقامي هذا ،في یومي هذا ،في
شهري هذا ،من عامي هذا ،إلی یوم القیامة ،من ترکها في حیاتي أو بعدي ،وله إمام
عادل أو جائر استخفافا ا بها أو جحودا ا لها ،فال جمع هللا شمله وال بارك هللا في أمره»
«بدانید که بی تردید خداوند نماز جمعه را در چنین جایگاه ،روز ،ماه ،و سالی تا روز
قیامت واجب کرده است .هر کس در زمان حیاتم یا پس از آن ،با هدف خوار شمردن یا
انکار آن ،آن را ترک کند ،در حالیکه امام عادل یا جائری دارد پس خداوند ،کار آشفته
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آنان را سر و سامان ندهد و امر آنها را بر ایشان خجسته نکرداند » (ابن ماجه آن را
روایت کرده است ولی اسناد آن ضعیف است).
از ابوهریره و ابن عمر(رض) روایت شده است که آن دو از پیامبرصلی هللا علیه وسلم
ّ
لینتهین أقوام عن ودعهم الجمعة والجماعات أو لیختمن هللا
بر روی منبرش میفرمود« :
علی قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین» «آیا آن گروهها از ترک کردن نماز جمعه و
جماعت دست برمیدارند ،یا خداوند بر قلبهایشان مهر میزند ،سپس بیتردید از غافالن
خواهندبود( ».مسلم آن را روایت کرده است).
امام نووی /میگوید( :معنای ختم ،مهر کردن و پوشاندن است ...قاضی عیاض میگوید:
متکلمان در این باره هم بسیار اختالف دارند .به او گفته شده است که ختم به معنای از
بین رفتن لطف و اسباب خیر است .همچنین به او گفته شده است که به معنای خلق کفر
در قلبهای آنهاست ،که این نظر بیشتر متکلمین اهل سنت است.
در حدیث از پیامبراسالم محمد مصطفی صلی هللا علیه و سلم روایت شده است که
فرمودند« :من ترک ثالث جمع تهاونا ا بها طبع هللا علی قلبه»« .هر کسی که سه نماز
جمعه را به خاطر سستی و تنبلی ترک کند خداوند قلب او را مهر می زد »(.احمد،
ابوداود ،نسائی ،ترمذی و ابن ماجه آن را روایت کردهاند.).
ابوقتاده (رض) روایت میکند که پیامبرصلی هللا علیه وسلم فرمودند« :من ترک الجمعة
ثالث مرات من غیر ضرورة طبع هللا علی قلبه» «کسی که سه بار نماز جمعه را بدون
هیچ ضرورتی ترک کند ،خداوند قلب او را مهر میزند »(.امام احمد آن را روایت کرده
است) .
از ابن عباس( رض) روایت میشود که گفت« :کسی که سه بار متوالی از شرکت در
نماز جمعه خودداری کند در حقیقت اسالم را به کناری نهاده است»(.ابویعلی آن را به
صورت موقوف و با اسناد حسن روایت کرده است).
از ابن مسعود(رض) که پیامبر صلی هللا علیه وسلم به گروهی که از شرکت در نماز
جمعه امتناع میکردند ،فرمود« :لقد هممت أن آمر رجالا یصلی بالناس ثم أحرق علی
رجال یتخلفون عن الجمعة بیوتهم» «بیگمان خواستم دستور دهم تا مردی امامت نماز
مردم را برعهده گیرد سپس بر کسانی که از حضور در نماز جمعه خودداری میکنند،
خانههایشان را بر آنان آتش بزنم »( .مسلم و حاکم آن را روایت کردهاند).
ترمذی از ابن عباس(رض) روایت کرده است که دربارۀ فردی که به شب زندهداری
میپردازد و روزها را روزه میگیرد اما در نماز جمعه شرکت نمیکند ،از او سؤال شد.
ابن عباس گفت« :او در آتش است» .که در صفحات قبل نیز ذکر گردید.
از محمد بن عبدالرحمن بن زراره روایت شده است که گفت ازکاکایم [یحیی بن سعد بن
زراره] شنیدم که گفت :پیامبر اسالم محمد صلی هللا علیه وسلم فرمود« :فمن سمع النداء
یوم الجمعة فلم یأتها؛ ثم سمعه فلم یأتها ،ثم سمعه فلم یأتها ،طبع هللا علی قلبه وجعل
قلبه قلب منافق» «کسی که در روز جمعه سه بار صدای منادی [مؤذن] را بشنود اما آن
را اجابت نکند ،خداوند بر قلب او مهر خواهد زد و قلب او را تبدیل به قلب منافق
خواهدکرد»(.بیهقی آن را روایت کرده است).
از ام المؤمنین حفصه (رض) روایت شده است که پیامبرص فرمود« :رواح الجمعة
واجب علی کل محتلم» «رفتن به نماز جمعه برای هر فردی که به بلوغ رسیده است
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واجب است »(.نسائی ،ابوداود و ابن خزیمه آن را روایت کردهاند .این حدیث صحیح
است.).
امام اجماع :همۀ مسلمانان بر واجب بودن نماز جمعه اجماع دارند .ابن المنذر ،اجماع
علماء بر فرض عین بودن نماز جمعه را ذکر کرده است.
ابن عربی مالکی میگوید :با اجماع مسلمانان نماز جمعه ،فرض عین است.
ابن قدامه در المغنی میگوید :مسلمانان بر وجوب نماز جمعه اجماع [و اتفاق] دارند.
عینی میگوید که از زمان رسول خداص تا امروز بر فرض بودن آن بدون هیچ انکاری
اجماع دارند.
نووی /میگوید :مذهب شافعی بر آن است که نماز جمعه فرض عین است.

ّللا َو ْ
ض َوا ْبتَغُوا هم ْن فَ ْ
اذك ُُروا
فَ هإ َذا قُ هض َی ه
ض هل َ ه
ت ال َ
ص َالةُ فَا ْنتَ ه
ش ُروا هفي ْاأل َ ْر ه
یرا لَ َعلَ ُك ْم ت ُ ْف هل ُح َ
ون ﴿﴾۱۰
ّللا َكثه ا
ََ

و هنگامي نماز ادا شد ،در زمین پراگنده شوید و از فضل الهی طلب کنید و هللا را بسیار
یاد کنید تا شما رستگار شوید)١۰( .
«قُ هضیَتْ » :اداء گردید و انجام پذیرفت( .زمانیکه نماز جمعه اداء گردید»
ض» آیه مبارکه
ش ُروا» :پراکنده و متفرق شوید .فحوای جمله« :فَا ْنت َ ه
«إنت َ ه
ش ُروا فهي ْاأل َ ْر ه
این واقعیت را می رساند که غرض کسب درآمد و دریافت فضل الهى ،نیاز به هجرت و
حركت و مسافرت در زمین است .
«إ ْبـتـ َغُـوا»:جستجو کنید .طلب کنید .نباید فراموش کرد که :در فرهنگ قرآن عظیم الشأن
 ،مال دنیا فضل الهى است ،بنابر همین اصل می فرمایدَ «:و ا ْبتَغُوا هم ْن فَ ْ
ّللا» ،بعد از
ض هل َ ه
پایان نماز جمعه ،به سراغ فضل الهی یعنى درآمد و تجارت بروید.
سعَ ْوا » آیۀ مبارکه معلوم می شود که در :در انجام عبادت
همچنان از فحوای جمله« فَا ْ
سرعت بگیرید ،ولى در كار مادى به سراغ آن روید وضرورتی به عجله نیست ،زیرا
رزق نزد هللا تعالی مقدر است.
جمله « َوا ْبتَغُوا هم ْن فَ ْ
ّللا» میرساند که :لطف و فضل خداوند بسیار است ولى انسان
ض هل َ ه
باید براى به دست آوردن آن تالش بخرج دهد.

برکت در تجارت بعد از ختم نماز جمعه :
سیرت نویسان روایت می فرمایند :که حضرت عراک بن مالک وقتی که از ادای نماز
جمعه خالص می شد ،بر دروازه مسجد ایستاد می شود واین دعا را می خواند « :اللهم
إنی أجبت دعوتک وصلیت فریضیتک وانتشرت لما أمرتنی فارزقنی من فضلک َو َأ ْنتَ
الر هازقه َ
ین»(رواه ابن أبی حاتم  ،ابن کثیر ) (خدایا دستور تو را بجاء آوردم ،وفرض
َخ ْی ُر َ
تو را ادا کردم ،وهم چنان که تو دستور دادی من نماز خوانده بیرون آمدم  ،پس تو از
فضل خویش به من رزق عطا بفرما  ،وتو یی بهترین رزق دهندگان ).
واز بعضی سلف صالحین منقول است :هر کسی که بعد از نماز جمعه به امور تجارت
بپردازد  ،خداوند برای او هفتاد بار برکت نازل می فرماید (.ابن کثیر ).
« َو ْ
ّللا َكثهیرا ا لَعَلَ ُك ْم ت ُ ْف هل ُح َ
ون » (آیه  45سورۀ انفال ) یعنی بعد از ادای نماز
اذك ُُروا َ َ
جمعه در کسب معاش به تجارت مشغول باش ،اما مانند کفار از خدا غافل مباش ،در عین
وقت خرید وفروش وکارگری یا خدا را جاری بدار.
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قابل تذکر است که :هدف از ذكر و یاد خدا در آیه ،تنها ذكر زبانى نیست ،بلكه توجه
درونى و یاد لطفها و امدادهاى و وعدههاى و یاد عزت ،عظمت و فرمان او نیز هدف
می باشد .
یاد وذکر هللا  ،زمانى عامل رستگارى انسان مىشود كه این یاد مداوم و مستمر باشد.

حکمت و فلسفه نماز جمعه چیست؟
همان طور که در آیات قرآن و احادیث نبوی آمده است  ،تأکید فراوان شرع اسالم در
وضع عبادات به اتحاد مسلمانان و انسجام اسالمی شده است.
در حدیثی پیامبر صلی هللا علیه وسلم جامعه اسالمی را به یک جسم تشبیه کرده اند .که
همه اعضای یک جسم به هم پیوسته هستند .لذا برای استحکام اتحاد و انسجام خداوند
متعال هفته ای یک روز را قرار داده تا مسلمانان از جاهای دور و نزدیک در مصال و
در میعادگاه نماز جمعه حاضر شوند و در کنار یکدیگر وحدتشان را به نمایش بگذارند.
دومین حکمت نماز جمعه :ایجاد الفت و محبت بین مسلمانان است .وقتی مسلمانان در یک
جا جمع می شوند و در کنار یکدیگر نماز جمعه را اقامت می کنند .خود به خود الفت و
محبت در دلهای آنها جا می گیرد و یکدیگر را بهتر می شناسند و در مواقع مشکالت و
مصیبتی که برای فردی از افراد جامعه اتفاق می افتد می توانند به او کمک کنند.
همچنین فلسفه دیگر نماز جمعه تعلیم و تعلم است .بر هر مرد و زن مسلمان فرض است
که دین و مسایل شرعی اش را یاد بگیرد.
لذا در روز جمعه که از سخنان از کتاب هللا وسنت پیامبر صلی هللا علیه وسلم بیان می
شود .مسلمانان در میعاد گاه جمعه حاضر می شوند و مسائل دین شان را یاد می گیرند.
در واقع نماز جمعه مدرسه هفتگی است برای آموختن دین و پند و اندرزهای اسالمی .و
الزم است که هر فرد مسلمان در این مکتب اشتراک نمایند .
نمازجمعه در واقع یکی از بزرگترین شعایر اسالم است که عظمت دین مبین اسالم را به
نمایش می گذارد.

حکمت نمازجمعه و فضیلت رفتن به آن:
حکمت تشریع جمعه برای جای دادن به فکر جمعی و تجمع مسلمانان و شناخت پیداکردن
آنها با همدیگر و محبت و ألفت پیداکردن بین آنها و یادآوری نسبت به دستورات اسالم در
رابطه با احکام و اخالق و آداب و امر به معروف و نهی از منکر و مسائل عمومی اعم
از خارجی و داخلی می باشد.
فضیلت رفتن به جمعه بدست آوردن ثواب ،بطوری که در روایت آمده است هر قدمی که
نماز گزار برای رفتن به ادای نماز جمعه  ،از آن ثواب کمایی میکند  ،و سبب عفو
گناهی می شود و در حدیثی که ابوهریره(رض) نقل می کند آمده که حضرت محمد صلی
هللا علیه وسلم فرمودند:
قرب بدنه و من راح فی الساعه
« من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابه ثم راح فکانما ّ
الثانیه ،فکانما قرب بقره و من راح فی الساعه الثابیره فکانما قرب کبشا ا و من راح فی
الساعه الرابعه فکانما قرب دجاجه و من راح فی الساعه الخامسه فکانما قرب بیضه فإذا
خرج اْلما ُم حضرت المالئکه یستمعون الذکر (».متفق علیه) (کسی در روز جمعه غسل
کند سپس بسوی محل جمعه حرکت کند ثوابش به اندازه قربانی کردن یک شترمی باشد و
کسی که در ساعت دوم حرکت کند به اندازه قربانی کردن یک گاو و کسی که در ساعت
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سوم حرکت کند به اندازه قربانی کردن یک قوچ و کسی در ساعت چهارم حرکت کند به
اندازه قربانی کردن یک مرغ و کسی که در ساعت پنجم حرکت کند به اندازه کردن یک
تخم مرغ به ثواب می رسد و وقتی امام جمعه بسوی مسجد حرکت کردند مالئکه برای
گوش دادن به میان جمعیت حاضر می شوند.

ارةا أَ ْو لَه اْوا ا ْنفَ ُّ
ضوا هإلَ ْی َها َوتَ َرك َ
ّللا َخ ْی ٌر
ُوك قَا هئ اما قُ ْل َما هع ْن َد َ ه
َو هإ َذا َرأَ ْوا هت َج َ
الر هازقه َ
ین ﴿﴾۱۱
ار هة َو َ
هم َن اللَ ْه هو َو هم َن ال هت ّ َج َ
ّللاُ َخ ْی ُر َ

و چون تجارت و سرگرمی را ببینند به سوى آن روىآور مى شوند و تو را در حالى كه
ایستاده اى ترك مى كنند بگو آنچه نزد خداست از سرگرمى و از تجارت بهتر است و
هللا بهترین روزى دهندگان است)١١( .
ارةا» :هدف از آن همان کاروانی تجارتی دحیه بن خلیفه الکلبى بوده ( البته وی
« ته َج َ
تاهنوز مسلمان نشده بود )است که با کاروان روغن زیتون از شام برگشت .این کاروان
در وخت خطبه نماز جمعه به مدینه رسید .
«لَهْوا ا» :سرگرمی .مراد طبلی است که به هنگام آمدن کاروان برای اطالع مردم از
وصول کاروان تجارتی نواخته میشد.
«إنفَ ُّ
ضوا» :پخش و پراکنده شدند« .إلیْها» :مرجع (ها) تجارت است.

شأن نزول آیۀ :11
 -1086بخاری و مسلم از جابر(رض )روایت کرده اند :پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم
در حال خواندن خطبۀ نماز جمعه بود ،ناگاه کاروانی که [بار آن مواد غذایی بود] از
سفر وارد شد .مسلمانان به سوی کاروان شتافتند .فقط دوازده نفر نزد پیامبر باقی ماندند.
پس خدای بزرگ آیۀ « وإذا رأ ْوا تجارة ً »..نازل کرد(.صحیح است ،بخاری  936و
 2058و  ،4899مسلم  863ح  36تا  ،38ترمذی  ،3311نسائی در «تفسیر» ،613
احمد  313 / 3و «ابن کثیر» ) 6822
همچنان از :از ابومالک روایت است دحیه بن خلیفه با کاروان تجارتی روغن زیتون از
شام برگشت .در آن حال نبی کریم خطبة نماز جمعه را میخواند .وقتی که مسلمانان قافله
را دیدند به سوی بازار بقیع رفتند ،زیرا ترسیدند که مبادا دیگران برای خرید کاال از آنان
ارةا أ َ ْو لَه اْوا ا ْنفَ ُّ
ضوا هإ َل ْی َها َوت َ َركُوكَ » را
سبقت جویند .پس خدای بزرگ آیۀ « َو هإ َذا َرأ َ ْوا هت َج َ
نازل کرد (.تفسیر طبری ،همان منبع ،ج  ،28ص .).103
 -1087ک :ابن جریر از جابر(رض)روایت کرده است :در آن زمان مرسوم بود چون
جوانان ازدواج میکردند آنها را با طبل و نی بدرقه مینمودند .مسلمانان پیامبر را در
حال قیام باالی منبر رها میکردند و به سوی عروسی میشتافتند .پس آیه نازل شد.
سیوطی صاحب میگوید :مثل این که آیه در هردو مورد نازل گشته است.
(طبری  .34145در این اسناد محمد بن سهل بن عسکر استاد طبری متروک و یحیی بن
عثمان بن صالح لین حدیث است راویهای دیگرش ثقه هستند .پس حدیث جدا ً ضعیف و
ناچیز است .حدیث قبلی درست است).
 -1988ک :ابن منذر از جابر روایت کرده :این آیه در بارة هردو قضیه ،ورود قافلة
تجارتی و قصة نکاح دوشیزگان که هردو یکجا از راه رسیده بودند نازل شد.
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حسن بصری  ،ابو مالک فرمودند :این واقعه زمانی اتفاق افتاد که اشیای ضروذی کمیاب
وخیلی گران بودند  ،از این جهت بسیاری از صحابه  ،با یافتن اطالع از ورود قافله  ،از
مسجد بیرون رفتند  ،اوال ا نماز خوانده بودند ،ونسبت به خطبه نمی دانستند که آنهم در
روز جمعه جزو فرایض است(.مظهری)
ثانیا ا اشیای بسیار قیمتی بودند ،سومین موجب این بود که هر کسی فکر می کرد که با
دیر رفتن  ،نمی توان به ضروریاتش برسد ،به هر حال با توجه به این وجوه ،این لغزش
از صحابه ی کرام سرزد  ،وحدیث مذکور متضمن وعید بر آن وارد شد  ،که «اگر همه
ی شما می رفتید  ،عذاب خدا نازل می شد !» آیه های مذکور جهت تنبه وهوشدار بر این
ارةا» واز اینجاست که رسول هللا صلی هللا علیه
واقعه ،نازل گردید ،که « َوإه َذا َرأ َ ْوا ته َج َ
وسلم روش خود را در باره ی خطبه ،تغییر داد ،وخطبه را قبل از نمازجمعه مقرر
فرمود  ،واکنون سنت همین است (.ابن کثیر )
در آیۀ مذکور ،به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دستود داده شد  ،تا به مردم اعالم کند،
که آنچه نزد هللا است ،از این تجارت وغیره بهتر است ،که حتما ً مراد از آن ،ثواب
آخرات است ،ولی این دور نیست که مراد از آن نیز این باشد  ،که برای کسانی که به
جهت نماز وخطبه  ،تجارت را رها سازند  ،از طرف خداوند برکات خاصی در این
جهان نازل گردد ،هم چنان که در باالاز سلف صالحین به روایت ابن کثیر نقل گردید.
( تفسیر معارف القرآن سوره الجمعه مؤلف حضرت عالمه مفتی محمد شفیع عثمانی
دیوبندی )

آداب روز جمعه:
روزه جمعه در تعلیمات اسالمی دارایی ادابی میباشد که ما در اینجاء مختصرآ ببرخی از
این آداب اشاره می نمایم :
در حدیثی از سلمان فارسی روایت است که پیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمود :
« الیغتسل رجل یوم الجمعة ویتطهر ما استطاع من الطهر ،و یدهن من دهنه ،أو یمس
من طیب بیته ،ثم یخرج فالیفرق بین اثنین ،ثم یصلی ما کتب له ،ثم ینصت أذا تکلم
اْلمام ،إال غفرله ما بینه و بین الجمعة األخری» ( هر کس در روز جمعه غسل و در حد
توان نظافت و از روغن و بوی خوش خانهاش استفاده کند؛ سپس به مسجد برود و بین
هیچ دونفری فاصله نیاندازد و آنچه برای او مقدر شده نماز بخواند ،سپس وقتی امام
شروع به خطبه کرد ساکت شود ،گناهان (صغیره) اواز این جمعه تا جمعه بعدی بخشیده
میشود»
هکذا در حدیثی از ابوسعید روایت است :
« من اغتسل یوم الجمعة ،و لبس من أحسن ثیابه ،و مس من طیب إن کان عنده ثم أتی
الجمعة فلم یتخط أعناق الناس ،ثم صلی ما کتب هللا له ،ثم أنصت إذا خرج إمامه حتی
یفرغ من صالته کانت کفارة لما بینها و بین الجمعة التی قبله »
(هرکس در روز جمعه غسل کند و از بهترین لباسهایش بپوشد و اگر بوی خوش نزد او
بود ،استفاده کند ،سپس به نماز جمعه برود و از روی گردن مردم قدم برندارد ،سپس
آنچه خداوند برای او مقدر کرده نماز بخواند؛ سپس از هنگامی که امام برای خطبه خارج
میشود تا موقع تمام شدن نماز ساکت شود( ،جمعه او) کفاره گناهانی میشود که بین این
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جمعه و جمعه قبل انجام داده است».
از ابوهریره رضی هللا عنه روایت است که پیامبر صلی هللا علیه و سلم فرمود :
« إذا کان یوم الجمعة کان علی کل باب من أبواب المسجد مالئکة یکتبون الناس علی
قدر منازلهم األول فاألول ،فإذا جلس اْلمام طووا الصحف و جاءوا یستمعون الذکر ،و
مثل المهجر کمثل الذی یهدی بدنة ثم کالذی یهدی بقرة ،ثم کالذی یهدی الکبش ،ثم
کالذی یهدی الدجاجة ثم کالذی یهدی البیضة»
( وقتی که روز جمعه فرا میرسد؛ در کنار هر یک از درهای مسجد فرشتهای قرار
میگیرد و درجات مردم را به ترتیب بر حسب وارد شدنشان ،یکی پس از دیگری می
نویسند ،و وقتی که امام شروع به خواندن خطبه کند دفترهایشان را درهم میپیچند و به
خطبه گوش میدهند .و ثواب کسی که زود به مسجد میآید ،مانند کسی است شتری را
قربانی کرده ،و سپس مانند کسی که گاوی را قربانی کرده ،و سپس مانند کسی که قوچی
را قربانی کرده ،سپس مانند کسی که مرغی را قربانی کرده ،سپس مانند کسی که تخم
مرغی را قربانی کرده است).
-1غسل برای همهی کسانی که در نماز جمعه شرکت میکنند ،واجب است ،زیرا
پیامبرصلی هللا علیه وسلم فرمودُ « :
واجب على ك ه ّل ُمحْ ت َ هل ٍم» (متفق علیه.
س ُل الجمعة
غ ْ
ٌ
)(غسل روز جمعه بر هر مرد بالغ و عاقلی واجب است).
 -2پوشیدن لباس پاک و استفاده از عطر و هر آنچه دارای بوی خوش میباشد ،زیرا
مسلم الغسل یوم الجمعة ،ویلبس من صالح
پیامبرصلی هللا علیه وسلم فرمود« :على كل
ٍ
ثیابه ،وإن كان له طیب مس منه»( .رواه أحمد وأبو داود وأصله فی الصحیحین( ) .بر
هر مسلمانی واجب است که در روز جمعه غسل نماید و بهترین لباسهایش را بپوشد و
اگر عطر داشته باشد باید خود را خوشبو کند).
 -3قبل از اینکه وقت جمعه فرا رسد باید خود را به مصلی برساند ،زیرا پیامبرصلی هللا
علیه وسلم فرمود«:من اغتسل یوم الجمعة ُ
غسل الجنابة ،ثم راح فی الساعة األولى،
فكأنما قرب بدنة ،ومن راح فی الساعة الثانیة ،فكأنما قرب بقرة ،ومن راح فی الساعة
الثالثة فكأنما قرب كبشا ا أقرن ،ومن راح فی الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ،ومن
راح فی الساعة الخامسة فكأنما قرب بیضة ،فإذا خرج اْلمام حضرت المالئكة یستمعون
الذكر» (مالک و بخاری آن را روایت کردهاند)
(کسی که در روز جمعه غسلی مانند غسل جنابت و با همان صفات و شرایط انجام دهد،
سپس به سوی مسجد برود مثل این است که یک شتر را در راه خدا قربانی کرده باشد،
کسی که در ساعت دوم به مسجد برود ،مثل این است که یک گاو را صدقه کرده باشد،
کسی که در ساعت سوم به مسجد برود ثوابش مثل این است که یک قوچ شاخدار را
قربانی نموده باشد و کسی که در ساعت چهارم به مسجد برود ثوابش مثل این است که
یک مرغ را صدقه داده باشد ،کسی که در ساعت پنجم برود مانند این است که یک تخم
مرغ را صدقه داده باشد ،همینکه امام در مسجد ظاهر گردید ،فرشتگان حاضر میشوند
و به ذکر و دعا و مطالب خطبه گوش فرا میدهند).
 -4بعد از اینکه وارد مسجد میشود ،هر اندازه که در توان داشته باشد نماز سنت را
میخواند ،زیرا پیامبرصلی هللا علیه وسلم فرمود«:ال یغتسل رجل یوم الجمعة ،ویتطهر
بما استطاع من ُ
س من طیب بیته ،ثم یروح إلى المسجد ال
طه ٍْر ،ویدّه ُن من ُد ْهنهه أو ی َم ُّ
23

ب له ،ثم ینصت لإلمام إذا تكلم إال ُ
غ هف َر له من الجمعة إلى
یفرق بین اثنین ،ثم یصلی ما ُكته َ
الجمعة األخرى ما لم یغش الكبائر» (بخاری آنرا روایت کرده است().هر کس در روز
جمعه غسل نماید و در حد توان نظافت را رعایت کند و موهایش را روغن زند و خود را
معطر نماید ،سپس به مسجد برود و در هر نقطه که خالی باشد نمازش را بخواند ،سپس
ساکت نشسته و به سخنان امام گوش فرا بدهد ،حتما خداوند از تمامی گناهان او در طول
این هفته تا هفتهی دیگر درمیگزرد ،اما به شرط اینکه مرتکب گناه کبیره نشده باشد).
 -5رعایت سکوت به هنگام آمدن امام و پرهیز از اینکه خود را به چیزی مشغول
نماید ،زیرا پیامبرصلی هللا علیه وسلم فرمود:
«إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة واْلمام یخطب :أنصت فقد لغوت » (وقتی که امام در روز
جمعه خطبهی نماز را میخواند شما اگر به رفیقت بگویید ساکت باش ،شما هم کار عبث
و لغوی انجام دادهاید و از ثواب جمعهات کم میشود) ( .مسلم آن را روایت کرده است) .
مس الحصى فقد
و در روایت دیگری آمده که پیامبرصلی هللا علیه وسلم فرمودَ «:م ْن َ
لغى ،ومن لغى فال جمعة له»( .هر کس خود را به چیزی مشگول نماید ،پس کار عبث و
لغوی را انجام داده است و هر کس کار لغوی را انجام دهد ،از پاداش جمعه بیبهره
میشود).ابو داود آنرا روایت کرده است.
 -6اگر در هنگامی وارد مسجد شد که امام خطبه میخواند ،دو رکعت نماز تحیة المسجد
را به طور خالصه میخواند ،زیرا پیامبرصلی هللا علیه وسلم فرمود« :إذا دخل أحدكم
یوم الجمعة واْلمام یخطب فلیركع ركعتین ولیتجوز فیهما»( .وقتی وارد مسجد شدید و
امام خطبه را میخواند باید دو رکعت نماز را به طور خالصه بخوانید)( .مسلم آنرا
روایت کرده است.) .
 -7گام برداشتن بر نماز گزاران و از هم جدا کردن آنان کراهت دارد ،زیرا پیامبرصلی
هللا علیه وسلم وقتی فردی را مشاهده نمود که بر نمازگزاران قدم برمیدارد ،خطاب به
وی فرمود« :اجلس فقد آذیت»( .بنشین ،براستی که مایهی اذیت و آزار دیگران شدید).
( ابو داود آنرا روایت کرده است) .
و در روایت دیگری آمده که فرمود« :و ال یفرق بین اثنین»( .انسان مؤمن هرگز میان
دو شخص فاصله ایجاد نمیکند و آنان را از هم جدا نمیسازد).
 -8خرید و فروش بعد از آذان دوم حرام و غیر مشروع میباشد ،زیرا خداوندمتعال
میفرماید« :ای مؤمنان ! هنگامی كه روز آدینه برای نماز جمعه آذان گفته شد ،به سوی
ذكر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید .این (چیزی كه بدان دستور داده
میشوید) برای شما بهتر و سودمندتر است اگر متوجه باشید).
 -9خواندن سورۀ کهف در شب و روز جمعه مستحب میباشد ،با توجه به اینکه از
پیامبرصلی هللا علیه وسلم روایت شده که فرمود:
«من قرأ سورة الكهف فی یوم الجمعة أضاء له من النور ما بین الجمعتین»(هر کس در
روز آدینه سورهی کهف را بخواند ،خداوند به فاصلهی دو جمعه روشنایی را برای او
مهیا میگرداند) .و سلف صالح نیز در شبانه روز جمعه این سوره را میخواندند( .حاکم
آنرا گزارش داده و بیان داشته که صحیح میباشد ).
 -10صلوات فرستادن بر پیامبرصلی هللا علیه وسلم  ،زیرا میفرماید«:أكثروا علی من
الصالة یوم الجمعة ولیلة الجمعة ،فمن فعل ذلك كُنتُ له شهیدا ا وشفیعا ا یوم القیامة» (در
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شب و روز جمعه صلوات زیادی را بر من بفرستید؛ هر کس این کار را انجام دهد ،در
روز قیامت مرا به عنوان شاهد و شفیع خود مییابد) ( .بیهقی آنرا با سندی حسن نقل
کرده است ).
 -11دعای فراوان در روز جمعه؛ زیرا روز جمعه حاوی ساعت و زمانی است که
خداوندمتعال در آن ساعت دعاها را میپذیرد و خواستهی بندگانش را استجابت مینماید،
پیامبرصلی هللا علیه وسلم در این خصوص میفرماید«:إن فی الجمعة ساعة ،الیوافقها
عب ٌد مسل ٌم ،یسأل هللا فیها خیراً ،إال أعطاه إیاه» (یک زمان و ساعتی در روز جمعه وجود
دارد ،هر بندهی مسلمانی در آن ساعت هر چیز خیری را از خدا بخواهد  ،خداوند
خواستهاش را استجابت مینماید).
راجع به آن ساعت و زمان گفتهاند که فاصلۀ آمدن امام به مسجد تا برگشتن ایشان است و
برخی گفتهاند بعد از نماز عصر است( .امام احمد آنرا روایت کرده و عراقی نیز آنرا
به عنوان حدیث صحیح قلمداد نموده است.

پایان
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منابع و مأخذ های عمده:
 تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم (تالیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول عالمهجالل الدین سیوطی ترجمه از عبد الکریم ارشد فاریابی
 تفسیر انوار القرآن  -نوشته :عبدالرؤ ف مخلص هروی فیض الباری شرح صیح البخاری داکتر عبد الرحیم فیروز هروی تفسیر طبری  -امام المفسرینـ صفوة التفاسیر :محمدعلى صابونى
 تفسیر المیزان تفسیر پرتوی از قران تفسیر القرآن الکریم  -ابن کثیر (متوفی سال  774هـ) مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی تفسیر معارف القران مولف حضرت عالمه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجمموالنا محمد یوسف حسین پور
 تفسیر فی ظالل القرآن ،سید قطب (متوفی سال  1387هـ) تفسیر نور تألیف دکتر مصطفی خرم دل صحیح مسلم -صحیح البخاری
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